
ويرتتب  ومن أحسن من اهللا حكما )). ((؛ لقوله:  من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن حكم اهللا أحسن األحكام

على هذا أن اإلنسان إذا آمن بأن حكم اهللا أحسن األحكام استسلم حلكم اهللا ورضي به متاما سواء علم احلكمة 

 األحكام فسوف ينقاد له وال يعار وال ميانع .، وهذا حق أي إنسان يرى أن حكم أحد هو أحسن  أم مل يعلم

 ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن حكم اهللا وإن تراءى لبعض الناس أنه ليس بصاحل أو أنه يعيق التقدم

، قد يرتاءى إلنسان أن هذا احلكم  ؛ ألن العربة بالنهاية طئاالقتصادي أو اجتماعي أو غري ذلك فإنه يكون خا

، مثال اآلن كثري  يف النهاية الشك أنه هو الصاحل وأن علينا أن نصرب وستكون عاقبة محيدةال يصلح اآلن لكن 

؛ فنقول هذا وإن تراءى لكم  م ينمي االقتصاد من اآلخر من الناس أنه ال بأس بالتعامل بالربا ألنه على زعمه

ا كانت حاهلا ؟ جتد أن فيهم لكن عليه مفاسد كثرية وانظروا إىل الدول اليت تستعمل هذا ماذا عليها ؟ ماذ

طبقات متباينة غاية التبيان، هذا من أفقر الناس رمبا يأكل الرتاب من اجلوع والثرى من العطش واآلخر مثر ثراء 

؛ كل بسبب يعين هذا االختالف العظيم يف الطبقات كله بسبب التعامل احملرم؛ لكن لو أن الناس مشوا  زائدا

. .جتد مثال الغين ال يثين ثناء . ؛ عليه وآله وسلم ألمته لكان االقتصاد متوازنا على ما مسعوا النيب صلى اهللا

ويعطي الفقري من الزكاة وتكون احلال بني الغين والفقري متقاربة ال يرفع أحد على أحد لكن إذا سلطنا الشح على 

تميزة فسد اتمع أمنيا املعامالت واستبحنا كل شيء البد أن يكون هناك طبقات متميزة؛ وإذا وجدت طبقة م

ماله وأنه تعاظم عليه السيما إذا  الفقري يكره الغين ألنه يرى أنه من ، جتد الغين ميقت الفقري ويزدريه وحيتقره و  ووديا

؛ املوافق ألحكام الشريعة والقوانني  ، أبدا ؛ إذا القاعدة من أحسن من اهللا حكما ؟ ال أحد كان ال يؤدي الزكاة

، نقول هذا  هل نصفه بأنه أحسن األحكام ؟ املوافق للشريعة من القوانني هل نصفه بأنه أحسن األحكام ؟ ال

؛ فنصف هذه األحكام املطابقة  ؛ ألن حكم اهللا متقدم على القانون حكم اهللا ما نقول هذا حكم القانون

اهللا وأنه ال أحد أحسن منه وال جنعل وال جنعل املدح مصبا على القانون ألننا لو  يف القوانني بأا حكمللشريعة 

جعلنا املدح مصبا على القانون الغرت الناس بذلك وقبلوا أحكام القوانني على كل حال؛ لكن نقول هذا هو 

 أن الرسول ، يف الشرع ممقوت سبقه حىت ، الكذب يف القانون عند الدول ممقوت وال يرونه شيء حكم الشرع

عليه الصالة والسالم جعل الكذب من صفات املنافقني وقال إنه يهدي إىل الفجور وإن الرجل ال يزال يكذب 

،  ؛ النصح يف املعاملة حيث عليه الشرع والقوانني أيضا حتث عليه ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهللا كذابا

ومن فوائد  أن يكون املدح ال للقانون ولكن للشرع .؛ هنا جيب  الصدق حيث عليه الشرع والقوانني حتث عليه

، ويف  ، هذا يف العمليات الفقهيات هذه اآلية الكرمية: أنه ال جيوز لإلنسان أن يعارض أحكام الشرع بعقله

؛ ألنه إذا كان ال جيوز لإلنسان أن يعارض الشرع باألمور العملية اليت يدخلها  العقديات العلميات من باب أوىل



؛  س فاألمور العلمية اخلربية من باب أوىل ألن اخلرب ليس للعقل فيه جمال أبدا إال على سبيل العموم ميكنالقيا

، أخطئوا  وبناء على ذلك يتبني خطأ أولئك القوم الذين عطلوا صفات اهللا عزوجل من األشاعرة واملعتزلة وغريهم

، حكم لنفسه بأنه مستحق لكذا وأخرب  ه حكم؛ ألن اهللا إذا أخرب عن نفسه بشيء فمعىن ذلك أن خطأ عظيما

؛ أولئك القوم الذين حكموا على اهللا  ، فيجب علينا أن نقبله على ظاهره بدون أن نتعرض لتحريفه عباده به

بعقوهلم وقالوا هذا ال يقبله العقل فال نقبله ولو جاء به الشرع؛ ماذا يقولون يف اآليات ؟ يؤولوا حيرفوا وهم لو 

؛ لكن إذا قالوا إنه مستوى على  راحة لكانوا كفارا يعين لو قالوا إن اهللا مل يستوي على العرض مثال كفرردوها ص

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال يعرف حسن أحكام اهللا  العرش لكن معىن االستوى كذا فهذا تأويل وينظر فيه .

؛ وإذا شئت أن  حسن أحكام اهللا عنده أكثر وأشداإلنسان أشد يقينا كان بيان  ، وكلما كان إال ما عنده يقني

العلماء احملققني كيف يستنبطون األحكام الشرعية ما تقتنع به العقول ألم موقنون بأن  تعرف هذا فانظر إىل

الرد على من قال إن يف األحكام الشرعية يف ومن فوائد هذه اآلية:  حكم اهللا أحسن األحكام فيفتح اهللا عليهم .

ت خاصة ما خرج عن القياس مثل باب السلم باب اإلجارة وما أشبه ذلك؛ فنقول ليس يف األحكام املعامال

؛ بل كل األحكام الشرعية موافقة للقياس ولكن اهللا  الشرعية ما خيرج عن القياس، مرادنا بالقياس العقل والنظر

يا أيها  ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  يفتح على من يشاء من عباده بعض الناس يفهم املوافقة وبعضهم ال يفهم .

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا  (( . الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ))

؛ ألنك إذا  ؛ فلماذا صدر بالنداء ؟ لتنيبه املخاطب اخلطاب اآلن مصدر بالنداء اليهود والنصارى أولياء ))

قد حيصل من املخاطب غفلة لكن إذا ناديته صار يف ذلك تنبيه له؛ فصدر اخلطاب بالنداء أتيت بالكالم مرسال 

 للحق كلما كان اإلنسان مؤمنا كان أحق  للتنبيه والعناية به مث وجه هذا النداء إىل الذين آمنوا لإلغراء واحلث ألنه

؟  ؛ ويش املعىن لكرمي عند بيتك ضيف، ووجه اخلطاب للمؤمنني إغراء به وحثا عليه كما تقول للرجل: يا أيها ا

توجيهه للمؤمنني إشارة إىل أن مقتضى اإلميان العمل  :ثانيا حتثه لكرمه ألنه كرمي حتثه على أن يكرم هذا الضيف .

، واخلطاب الذي يف اآلية هو النهي عن  ، أن مقتضى اإلميان العمل مبا دل عليه اخلطاب مبا دل عليه اخلطاب

  الفائدة الثالثة: أن خمالفة مقتضى اخلطاب مناف لإلميان . صارى أولياء .اختاذ اليهود والن

؟ هذا على حسب ما يقتضيه السياق قد يقتضيه منافيا لإلميان أصال  وهل هو مناف لإلميان أصال أو كماال 

؟ لتنبيه  نوجهه أوال ملاذا صدر اخلطاب بالنداءوقد يكون منافيا لإلميان كماال ؛ فعندنا اآلن أصل التوجيه 

، يعين هذا يغري  وملاذا وجه للمؤمنني ؟ إغراء حىت يعملون ، وبيان أن هذا اخلطاب جتب العناية به . املخاطب

وجه آخر ؟ لبيان  ، وما أشبه ذلك . ، املؤمن ال يكون خائنا ، املؤمن مثال ال يكون كذوبا اإلنسان أنت مؤمن



الوجه الثالث ؟ أن خمالفة مقتضى اخلطاب نقص يف  اخلطاب  . أن من مقتضى اإلميان أن يعمل مبدلول هذا

ال تتخذوا اليهود  (( ؛ نعم أن خمالفة مقتضى اخلطاب نقص يف اإلميان إما يف كماله أو يف أصله . اإلميان

، وكلهم  اليهود الذين يدعون أم أتباع موسى والنصارى الذين يدعون أم أتباع عيسى والنصارى أولياء ))

؛ ملاذا ؟ ألن من كذب رسوال فقد كذب  وا أتباعا ال ملوسى وال لعيسى بعد بعثة الرسول عليه الصالة والسالمليس

؛ هذه أقوهلا لكم دائما: من كذب رسوال فقد كذب مجيع الرسل شاء أو أىب، وأتيت لكم بشاهد  مجيع الرسل

نوح ما أدركوا من الرسل إال واحدا ومع  مع أن قوم كذبت قوم نوح المرسلين )) ((على هذا وهو قوله تعاىل: 

؛ ألن من كذب الرسول فقد كذب جنس الرسالة فيكون هؤالء الذين كذبوا نوحا  ذلك قال كذبوا املرسلني

،  مكذبني إىل آخر الرسل حممد عليه الصالة والسالم؛ إذا اليهود مكذبون ؟ جبميع الرسل، كافرون جبميع الرسل

إنا  ((اليهود مسوا بذلك إما نسبة ألبيهم يهودا أو إم من قوله تعاىل:  النصارى . ؛ وكذلك مكذبون مجيع الرسل

أما النصارى فقيل إنه من النصرة ألن عيسى عليه الصالة والسالم قال:  الذين هادوا أي رجعوا . هدنا إليك ))

ملعروفة يف فلسطني امسها وإما نسبة إىل البلد ا من أنصاري إلى اهللا قال الحواريون نحن أنصار اهللا )) ((

أي تتولون؛  أولياء )) (( من هذا وهذا وال منافاة .وجيوز أن يكون ـ فاهللا أعلم ـ الناصرة؛ ألن عيسى كان هنالك 

؛  ، واملعاونة ال فيما يعود إلينا بل فيما يعود إليهم ، املناصرة واملعاونة ولكن ما معىن التويل ؟ التويل مبعىن املناصرة

، إذا حارب النصارى أحدا  حياربوه من حارب هؤالء اليهود يعين إذا حارب اليهود أحدا حاربه املسلمونمثل أن 

؛ فالوالية هنا مبعىن املناصرة واملعاونة؛ بقي وهل يقال منه احملبة  ؟ احملبة الشك أا وسيلة  حاربه املسلمون وهكذا

؛ وهلذا أباح اهللا للمسلمني أن  بيعية ال تدخل يف هذاألن من أحب أحدا نصره لكن احملبة الط ؛ إىل املناصرة

واهللا  ((يتزوجوا من اليهود والنصارى ومن املعلوم أن الزوج مع زوجته البد أن يكون بينهما حمبة كما قال تعاىل: 

  بعضهم أولياء بعض )) ((قال:  . جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ))

، مبتداء؛ فاجلملة استئنافية وهي مع كوا استئنافية كالتعليل ملا  يا إخوان مبتدأ ؟ بعضهم )) ((عرب كيف ن

 بعضهم أولياء بعض )) ((قبلها يعين أم هم يتوىل بعضهم بعضها فال يليق بكم أن تتولوهم، اجعلوا الوالية هلم 

، ليس بعضهم  وهذا بالنسبة لكوم ضد املسلمني يعين هم جمتمعون على معاداة املسلمني لكن فيما بينهم ال

وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود  ((أولياء بعض بدليل قوله تعاىل: 

؛ وهذا الذي  هم أولياء بعضبعض ؛ لكن بالنسبة للمسلمني متعاونونفهم يكفر بعضهم بعضا )) على شيء

، اآلن جتد الدولة النصرانية تساعد الدولة اليهودية علنا وبكل صراحة  ذكر اهللا عزوجل موجود إىل يومنا هذا



، ومن هنا نعلم أنه جيب علينا حنن املسلمني أن نتخذهم أعداء كما ى اهللا تعاىل أن نتخذهم  ووقاحة وال يبايل

  أولياء .

  ثاق بني الدول ؟ عن املي السائل :

؛ لكن لو كان بينهم مثال العهد وصار املسلمون انضم إىل املسلمني طائفة  ، ال جيوز ، ال جيوز ال ال الشيخ :

  من الكفار وانضم إىل غري املسلمني طائفة أخرى حينئذ إذا نقضوا العهد مع حلفائنا فقد نقضوا علينا .

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى  ((يف قوله تعاىل:  بعض )) ((هل يصح الوقف على  السائل :

  ؟  بعضهم أولياء بعض ))أولياء 

(( ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم ؛ ألنك إذا قلت:  خيتلف املعىن فاألوىل أن نتصل الشيخ : 

  ، أظن مكتوب عليه وقف الزم . ذلك؛ فل جعلت اجلملة حالية يعين ال تتخذوهم يف هذه احلال أولياء بعض ))

  هل إذا قلنا أن احلكم للقضاء هل ينايف أن أصل التحكيم هللا تعاىل ؟ السائل :

 ، إذا حكم القضاء يعين قضاء القدري يعين إذا قضى اهللا عليه فال تقابل هذا باجلزع هذه ليست كهذه الشيخ :

   وجل. خط بل ارض مبا قدر اهللا عز، إذا قضى اهللا عليك مبا تكره فال تقابله باجلزع والس

لذين من أهل بعض املتأخرين مييز بني الكفار الذين حيادون اهللا ورسوله والكفار من أهل الذمة وقال ا السائل :

  ؟ ألة املواالة بني هؤالء وهؤالءيفرق يف مسو الذمة هم مواطنون , 

واملعاملة بالعدل فهذه جائزة فيمن ال يقاتلون يف الدين ؛ أما مسألة الرب  هذا غلط، املواالة ممنوعة دائما الشيخ :

؛ فيجوز أن نربهم وجيوز أن نقسط عليهم يعين أن نعاملهم بالعدل يعين نعاملهم  وال املخرجون من ديارهم

.  عنهم؛ لكن .. ؛ لكن ال يقع يف نفوسنا أننا سنكون هلم أولياء حنامي دوم ون بالقسط والعدل ال بأس

ين يف بالدنا حتت إمرتنا ويعطوننا اجلزية علينا أن مننع من العدوان عليهم ماداموا يف بالدنا لكن لو الذميون الذ

  خرجوا لسنا مسئولني عنهم .

  ما حكم تقنني الشريعة ؟ السائل :

 على كل حال مسألة تقنني الشريعة غري ترتيب ألبواب الفقه يعين مثال إذا جعلوا باب الطالق مثال موا الشيخ :

  يه مشكلة إال إذا كانوا يريدون أن يلزموا القضاة باحلكم ا سواء وافق اختيارهم أم ال .ف ما الشيخ :

  

يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون 



الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد اهللا فتنته فلن تملك 

  شيئا أولئك الذين لم يرد اهللا أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ))من اهللا

.  

  فيها قراءتان أو ثالث ؟  ال يحزنك الذين )) ((قول اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  ؛  قراءتان الطالب :

  اتلومها ؟  الشيخ :

  . ال يحزنك )) (( و ال يحزنك )) (( الطالب :

   من املراد بالرسول ؟  الشيخ :

  ؛  حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم الطالب :

  حممد صلى اهللا عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه . الشيخ :

  أليش ؟ حملها من املعىن ؟ من الذين قالوا آمنا بأفواههم )) ((قوله:  الشيخ :

  اسم موصول الذين يسارعون .  الطالب :

  ؟ يقولون بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم )) ((من يصدق عليه هذا الوصف  الشيخ :

  ؛  هذا يصدق على املنافقني الطالب :

  بارك اهللا فيك جيد . الشيخ :

، واملعىن أم يسمعون الكذب من أحبارهم يقولون إن  يعين الالم للتعدية وتسمى أيضا الم التقوية الشيخ :

تكون الالم للتعليل واملعىن أم يسمعون من أجل أن يكذبوا فيقولون مسعنا ؛ وحيتمل أن  حممدا ليس برسول

  حممدا يقول كذا وكذا .

  هل ميكن أن حنمل اآلية على املعنيني ؟ الشيخ :

  ،  نعم حتمل عليهما الطالب :

  ؛ ألن هذا واقع منهم وهذا واقع منهم . حتمل عليهما مجيعا الشيخ :

  فيها ثالث قراءات أو أربعة ؟ قراءتان ؟ مها ؟  السحت )) ((قوله:  الشيخ :

  بضم اهلاء؛  السحت )) (( بسكون اهلاء، و السحت )) (( الطالب :

  . نعم الشيخ :

  ما املراد بالسحت ؟  الشيخ :



كل مال اكتسب بطريق حمرم؛ ومسي سحتا ؟ إما أنه هو نفسه ليس فيه بركة ويزول سريعا أو أنه إذا  الشيخ :

  زعت منه الربكة .خالط شيئا ن

القرظي ال يقتل به والعكس يقتل فبني اهللا تعاىل أم جائرون يف هذا احلكم وأنه املكتوب عليهم يف  الشيخ :

، هذا الذي يظهر من  هنا كيفية القصاص ال وجوب القصاص د؛ فيكون املراد باجل التوراة أن النفس بالنفس

  القصاص وأم إما أن يقتصوا وإما أن يعفو . ؛ وقيل: إن املراد أن اهللا فرض عليهم السياق

  طيب هنا ذكر أعضاء كم ؟ الشيخ :

  أربعة   الطالب :

  أربعة أعضاء لكن يف البدن أكثر من أربعة أعضاء فلماذا مل ينص عليها ؟ الشيخ :

  هذا على سبيل التمثيل ويكون الباقي على سبيل القياس . الطالب :

  ص على األعضاء األخرى ويقيس هذه عليها ؟ملاذا نص عليها ومل ين الشيخ :

؛ يعين كأم افرتقوا يف هذه األعضاء فبني اهللا عزوجل أن هذا، وكأن  أي نعم وحيتمل، ذكرناه لكم لكن الشيخ :

  األعضاء األخرى ليس عندهم فيها اختالف .

  هل يشمل كل اجلرح ؟  الجروح قصاص )) (( الشيخ :

  ؛  عند الفقهاء ال الطالب :

  ، اآلن أنت يف التفسري . ، الفقهاء بعدين ، ما علينا الفقهاء ال حنن نفسر اآلية الشيخ :

  ؛  يشمل كل اجلرح الطالب :

  كل اجلرح ؟  الشيخ :

  ؛  نعم الطالب :

  توافقون على هذا ؟ الشيخ :

  نعم .  الطالب :

 ملراد اجلروح اليت ميكن أن يقتص فيها ؟يعين ال يشمل كل اجلرح وإمنا يراد به ؟ ما هو الدليل على أن ا الشيخ :

  ؟ فإذا ال يقتص إال من جرح ميكن يقتص منه . (( الجروح قصاص ))أنا أسأل القصاص 

   ما هو الضابط عند الفقهاء يف اجلروح اليت يقتص منه ؟ هلا ضابط خمصوص عندهم ؟ الشيخ :

  كل جرح ينتهي إىل عظم . الطالب :

  والصحيح عندك  ما هو الصحيح ؟  الشيخ :



؛  أن كل جرح ميكن يقتص منه سواء وصل إىل العظم أم مل يصل القصاص فيه واجب، نعم وهو كذلك الشيخ :

  .تسكن وهي موجودة عندنا يف املصحف على القاعدة أن الم األمر إذا وليت واو  وليحكم )) ((

هل يؤخذ منه أن عيسى بن مرمي آخر  رهم بعيسى بن مريم ))وقفينا على آثا ((قول اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  أنبياء بين إسرائيل ؟

  ؛  نعم يؤخذ الطالب :

  يؤخذ ؟  الشيخ :

  ؛ أي لكن هل يؤخذ منه أن عيسى بن مرمي آخر أنبياء بين إسرائيل ؟  وقفينا أي أتبعناه الشيخ :

  نعم؛  الطالب :

  كيف ذلك ؟  الشيخ :

  ،  سبحانه وتعاىل أتبع موسى أنبياء بين إسرائيلألن اهللا  الطالب :

  ؛ أتباع عيسى ؟ ما هو واضح جدا الشيخ :

  يعين لو كان أحد بعد عيسى لكان هو املقفى ؟ هكذا تريد ؟ الشيخ :

  نعم الطالب :

  توافقون على هذا ؟   الشيخ :

  نعم  الطالب :

  لكان هو املقفى . على عيسى يعين لو كان هناك نيب بعده عين هذا ال ي الشيخ :

  أخذ الفقهاء رمحهم اهللا أن من ال أب له شرعا فإن أمه ترثه مرياث أب هل هذا صحيح ؟ الشيخ :

،  سواه إن اهللا جعل عيسى ابنا ملرمي وإذا كان ابنا هلا لزم أن تكون أبا وأما له ألنه مل ينسبه إىل أحد الشيخ :

  نقل لكم إن االبن الذي ليس له أب شرعا فأمه أبوه ؟  ؛ وأظنه شرحنا لكم ؟ أمل وهذا هو القول الراجح

  ؛  قلنا يف النسبة فقط الطالب :

  بالنسبة فقط ؟  الشيخ :

  ؛  نعم الطالب :

، فلو هلك عن أمه وليس له أب فإا ترث مرياث  ال حىت يف املرياث على القول الراجح حىت يف املرياث الشيخ :

  باقي لكوا أبا .، ترث الثلث لكوا أما وال أم وأب



ترد كثريا يف القرآن إما موصوفا ا القرآن وإما موصوفا ا غري القرآن  مصدقا لما بين يديه )) ((كلمة  الشيخ :

  ؟  مصدقا لما بين يديه )) ((فما معىن 

  ؛ ألنه يصدق ما قدمه مصدقا لما بين يديه )) (( الطالب :

  ملا قدمه ؟   الشيخ :

  نعم . الطالب :

  يعين مصدقا ملا سبقه ؟  الشيخ :

  ؛   نعم الطالب :

  فما معىن مصدقا له ؟  الشيخ :

  ؛  مصدقا له يبني أنه حق الطالب :

  كيف يصدقه ويبني أنه حق ؟ كالمها ملعىن واحد ؟ الشيخ :

  ،  يصدق يعين يشهد بصدقه الطالب :

  ؛ ويؤيده معىن فردي هذا واحد الشيخ :

  ؛  ومصدق ملا جاء فيه من األخبارمصدق ألصله  الطالب :

  كيف ما جاء به األخبار ؟ الشيخ :

؛  يعين عن األمم السابقة وعن األمم الالحقة ما جاءت به األخبار فالقرآن جاء بتصديق هذه األخبار الطالب :

  ما هو بواضح . الشيخ :

به الكتاب السابق؛ أفهمت؟  ؛ يصدقه يشهد لوقوع ما أخرب يعين يصدقه يشهد بأنه حق، هذه واحدة الشيخ :

  نعم،  الطالب :

  طيب . الشيخ :

  ملاذا خص املتقني ذه املوعظة مع أن الشرائع موعظة لكل الناس ؟ وموعظة للمتقين )) ((قوله:  الشيخ :

  ؛  ألم املنتفعون به الطالب :

  ألم املنتفعون به أحسنت . الشيخ :

  بالكتب السماوية ؟ وعظة التقوى يف اإلنسان زادت املهل يؤخذ من هذا أنه كلما زادت  الشيخ :

   ؛ نعم الطالب :

  كيف ذلك نريد قاعدة نستفيد منها ؟ الشيخ :



؛  هذه قاعدة ذكرناها لكم يا إخوان: احلكم املعلق بوصف يزداد قوة بقوة ذلك الوصف ونقصا بنقصانه الشيخ :

  كرم يستحق من إكرامه .، فكلما كان أ واضح ؟ لو قلت مثال: أكرم الرجل لكرمه

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

عليه فاحكم بنيهم بما أنزل اهللا وال تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو 

فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى اهللا مرجعكم جميعا فينبئكم شاء اهللا لجعلهم أمة واحدة ولكن ليبلوكم 

  . بما كنتم فيه تختلفون ))

  من اإلعراب ؟  مصدقا )) ((ما موقع  مصدقا لما بين يديه )) ((قوله:  الشيخ :

  حال ؛ الطالب :

  من أين ؟  الشيخ :

  . الكتاب )) ((من   الطالب :

  املراد به ؟ اب ))لما بين يديه من الكت ((وقوله:  الشيخ :

  ؛  الكتاب السابقة الطالب :

  يعين كل الكتب ؟  الشيخ :

  نعم . الطالب :

   معناها ؟ مهيمنا عليه )) (( الشيخ :

  مهيمنا يعين مسيطر عليه . الطالب :

   هل يف هذا الوصف ما يدل على أن الكتاب الكرمي القرآن ناسخ جلميع ما سبقه من الكتب ؟ الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  توافقون على هذا ؟  الشيخ :

  نعم . الطالب :

متعلقة  عما جاءك من الحق )) ((كيف نعرب   وال تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق )) ((قوله:  الشيخ :

  بأيش ؟

  ؛  فتعرض عما جاءك من احلقوال تتبع أهوائهم متعلقة مبعىن وال تتبع أهوائهم  الطالب :

  عادال عما جاءك من احلق .ال تعرض صعب،  الشيخ :

  كيف وصف األحكام اليت يعتقدوا بأا هواء ؟ الشيخ :



  ألا ليست مبنية على شرع صحيح  الطالب :

  يعين أن متسكهم ا ؟  الشيخ :

  باتباع أهوائهم يعين بعد ما جاء اإلسالم جيب أن يتحاكموا إىل اإلسالم . الطالب :

  نهاج ؟ املعىن يعين هل هو من باب الرتادف أو من باب عطف التباين ؟ما الفرق بني الشرعة وامل الشيخ :

  ؛  ؛ أما املنهاج فهو ما تسلكه األمة لتطبق هذه الشريعة الشرعة . .صاحل للجمع الطالب :

  إذا الشرعة شريعة واملنهاج التمسك بالشريعة . الشيخ :

  هل يف اآلية رد على القدرية ؟  الشيخ :

  ؛  ولو شاء اهللا )) ((؛ لقوله تعاىل:  نعم الطالب :

  ؟  ولو شاء اهللا )) ((بس  الشيخ :

  ،  ولو شاء اهللا لجعلكم أمة واحدة )) (( الطالب :

  يعين على دين واحد ؟  الشيخ :

وجل أثبت أن اختالفهم مبشيئة اهللا سبحانه وتعاىل وكفر من كفر وإميان من آمن هو إمنا هو  أن اهللا عز الطالب :

  ملشيئة اهللا سبحانه وتعاىل .با

وأن احكم بينهم بما أنزل اهللا وال تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

بعض ما أنزل اهللا إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس 

  أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون )). لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن

  كم قراءة فيها ؟  وأن احكم بينهم بما أنزل اهللا )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ،  قل واحدة الطالب :

  واحدة  الطالب :

  ؛  خطأ  الشيخ :

  فرائتان  الطالب :

  ؟  ما مها الشيخ :

   أن احكم )) (( الطالب :

  ثانية  الشيخ :

  ؛  أن احكم )) (( الطالب :



ملاذا حركت  أن احكم )) ((؛ ألن الذي يليها مهزة وصل؛ لكن  بالكسر واضح أن احكم )) ((قراءة  الشيخ :

، بطل السباق  أن حيرك مثل هذا بالكسر ؟ هذه ما ذكرا حقيقة الذي عرفه هو بطلبالضمة مع أن القاعدة 

  ؛ وإن مل يسابق

  مراعاة أليش ؟  الشيخ :

  ،  كافمراعاة حلركة   الطالب :

  وأن احكم )). ((صحيح يعين متابعا ملا بعدها  الشيخ :

ماذا يفيد تكرار النهي عن ابتاع  وال تتبع أهوائهم )) ((ويف اآلية األوىل  وال تتبع أهوائهم )) ((قوله:  الشيخ :

  هوى هؤالء ؟

  ألن اليهود حريصون على أن يتبع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أهوائهم ؛  الطالب :

  يعين شدة احلذر من اتباع هوى الكافرين ، كذا ؟  الشيخ :

  نعم . الطالب :

  كيف نعرا ؟  أن يفتنوك )) ((قوله:  الشيخ :

  األول  الشيخ :؛  فيها وجهان الطالب :

   احذرهم )) (( الطالب :

  ،  ، وتعرف إن البدل هو املقصود باحلكم احذر فتنتهميعين  الشيخ :

  التابع المقصود بالحكم بال     واسطة هو المسمى بدال                                  

  إذا فاملعىن احذر فتنتهم . 

  ما املراد بالفتنة هنا ؟  الشيخ :

  السد . الطالب :

  هل يف اآلية ما يدل على أن املعاصي سبب لالحنراف ؟ املعاصي سبب لالحنراف ؟  الشيخ :

   نعم . الطالب :

  من أين تأخذه ؟ الشيخ :

  ؛  فاعلم أنما يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم )) ((من قوله:  الطالب :

اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن تولوا فاعلم أنما يريد  ((توافقون على هذا ؟ يقول يؤخذ من قوله:  الشيخ :

  . وموعظة للمتقين )) ((وكذلك سبقت  ))



معرضا عن كتاب اهللا عزوجل إما عن تالوته اللفظية أو هل يؤخذ من اآلية أن اإلنسان إذا رأى نفسه  الشيخ :

  تالوته املعنوية أو تالوته العملية فإنه جيب أن يعاجل نفسه ؟

  يؤخذ منه ؛  الطالب :

  سبب هذا اإلعراض هو املعاصي نعم .وأن  الشيخ :

يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون 

تم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد اهللا فتنته فلن تملك الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتي

 من اهللا شيئا أولئك الذين لم يرد اهللا أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ))

.  


